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 בטיחות בדרכיםועדת פרוטוקול הנדון: 

 במוסדות החינוך העל יסודיים חינוך לבטיחות בדרכים ותעבורהבסימן 

 18:00בשעה  ז"תשע סיון' בג 28/5/2017 ראשוןביום  התקיימה

 

ארווין אסולין, אהרון אלמוג ולדימיר לוין, צביקה שמואלי, שירלי פאר יגרמן, יו"ר,  -אבי גרוברנוכחים: 

 , ורד שנינאוה אייזין, דני אדמסקי סקאג'יו

איתי רוזה סטוקולציק, , תיכון אלון -וטברג, אסף איכילוברתיכון  -משה מושקוביץ, םעלומי -חן אושרית

 ת שילאיקפלינסקי, שרון אלדמע, 

 

 סדר היום:

 ראש העירייהאבי גרובר,  - פתיחהדברי  .1

אורית  - החינוך גףאהמטרות והיעדים של משרד החינוך ו -חינוך לבטיחות בדרכים ותעבורה  .2

  יםייסודמנהלת מחלקת בתי ספר על ון, לב

  יוצג ע"י מורים ורכזי בטיחות -פעילויות בתיכונים ובחטיבות הביניים  .3

 נציגים ממועצת הנוער העירונית - לקידום הנושא הצעות ורעיונות .4

 

 :הדיוןעיקרי 

במוסדות החינוך העל  חינוך לבטיחות בדרכים ותעבורהבסימן : הישיבה היום תהיה אבי גרובר

גם לחנך  איה ,וכן על האכיפה , מעבר לאחריות של פיתוח התשתיותהאחריות שלנו כרשות. יסודיים

נחנו מצפים מודעות בקרב הדור הצעיר. כמובן שגם החינוך בבית הוא משמעותי ואאת הלהגביר ו

 לצוותים המקצועיים לספר לנו מה נעשה בשטח. תן יעם ההורים. נלשיתוף פעולה 

 

 .חודים המשולבים בתוכנית הלימודיםפרויקטים יי אנחנו מקדמים "ב בעלומים""זהב: חן אושרית

 של התלמידים בהתאם למסלולים )כלכלה, תקשורת וכו'(.ר קמח עבודותלדוגמה 

 לדוגמה:  יםפרויקט

לגבי "מכונית העתיד" הפרויקט נוצר י לאינטל ימכירת מובילאבעקבות - מכונית העתיד

דרמטית ומשמעותית מאד היתה העסקה . במרחב התחבורתית מכוניות אוטונומיות חשיבו

 .מבחינה כלכלית, תעסוקה, טכנולוגיה בארץ ובעולם

הטכנולוגיה, העיצוב, הנדסת אנוש, תחבורת העתיד בפרויקט התלמידים חקרו אודות: 

 ת בעולם שמפתחות אב טיפוס...,חידושים והמצאות, יתרונות וחסרונות, חברו

 למכונית העתיד.כרזת פרסום תוצר פרויקט: עיצוב 

הקשור לנושא זכויות האדם בכלל וזכויות  פרויקט משותף באזרחות וזה"ב - נגישות בדרכים

 .הנכים בפרט
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עמותת סינמה דרייב עם  לתלמידים:בנושא מגוון פעילויות לאורך השנה מתקיימות  :משה מושקוביץ

 נהיגה.בשל סימולטורים פעילויות , חידונים אינטרקטיביים, "אור ירוק"

 דיו, הכינו מצגות מיוחדות.ברגייסנו את תלמידי י' במגמת תקשורת שיעבירו מסרים 

 בעבירות.לירידה תרמו היו יעילים מאוד. שצביקה קיים מבצעי האכיפה 

 

 ים.מתאשהתזמון הזה הוא נראה מתקצבת שיעורי תעבורה לכיתות י'. כיום המדינה  :לבון אורית

 

טילה את האחריות על "חיים רק פעם אחת" שמ : התלמידים שלנו צופים בהצגהאסף איכילוב

ומקיימת שיחות עם תלמידים על עו"ד שעשתה הסבה  -נפגשים עם אלה שוורצמן היושבים ליד הנהג.

כל תלמידי י"ב נוסעים לבית הורים.  80-100-הגיעו כ לערב הורים שקיימנו החוק, המחשות וכו'.

 שהפך לנכה בעקבות תאונת דרכים. –משה טבשי מפגש עם לוינשטיין. 

 

 ת ביותר?הפעילות האפקטיבימה : גרובר יבא

 

 היו מאוד אפקטיביות. האכיפה במהלך מבצעי השיחות להורים: משה מושקוביץ

 

 : הסימולטור של ההתהפכות.אורית לבון

 

 שוורצמן וסינמה דרייב. אלההמפגש עם : אסף איכילוב

 

ל החינוך. מלחמה שאין לה סוף. צביקה אמור לדעת אילו : זו עבודה סיזיפית שאהרון אלמוג אסולין

 יעילים, על בסיס חוות הדעת שלכם.כלים 

 

 . בנושא עבודות מחקרלהכין לנצל את המאגר של חוקרים צעירים ולהציע להם  כדאי: נאוה איזין

 

 מה לגבי הוראת תיאוריה?: איתי קפלינסקי

 

 מתכננים פיילוט. : משה מושקוביץ

 

 עדיין אין אישור. :רוזה סטוקולציק

 

: יש הרבה דרכים ללמד תיאוריה. הדרך האפקטיבית ביותר תהיה אם מלמדים את אבי גרובר

 הרציונל והמשמעות הרחבה. 

 



 עיריית רמת השרון
 ראש העירייהלשכת 

 03-5483887פקס:  03-5483818, טל': 47206, רמת השרון 41ביאליק שדרות 
www.ramat-hasharon.muni.il 

 

תלמידי חט"ב ותיכון.  3,000-על כאנחנו מדברים  -כל על המספרים כשאני מסת :איתי קפלינסקי

להורים, זה אני מאמין שלעשות הסברה הרוב נוסע כחוק. אנחנו שומעים על המקרים הקיצוניים, אבל 

 חשוב.

 

 : סקירה של הפעילויות שנערכו:צביקה שמואלי

 תערוכת בטיחות בדרכים  בי"ס "רמבם" 

 קסדות במחיר מסובסד בשרונדו 

 "סבים וסבתות עושים בטיחות בדרכים -מדור לדור בבי"ס "אוסישקין 

 דרכים לתלמידי בי"ס "הדרפעילות בטיחות ב" 

 שילוט בטיחות ליד בתי הספר וברחבי העיר 

  בפניה ימינה ממשה סנה  בטוחים ומונעים פקקים חדשיםשיפור תשתיות הסדרי תנועה

 ראשוניםלרחוב 

  2017קמפיין הולכי רגל  

 מתן דוחות אכיפה.לפקחים להכשרה  3: אנחנו עומדים לשלוח שירלי פאר יגרמן

 על מפגעים. כולל לחצן מצוקה. live video -בלדווח  –עומדים להשיק את האפליקציה ריפורטי 

 ( לעבירות תנועה.ללא פקחים) עומדים להוציא מכרז לאכיפה אלקטרונית

 

. נותנים דגש על דו גלגלי. אופנוענים מנוסים עושים נתוני תאונות הדרכיםירידה ביש  :ארווין סקאג'יו

 עובדים על סוקולוב ועל הפרעות תנועה.סבב הסברה, הילדים מביעים עניין. 

 

אך כדי לשמוע איך הם תופסים את הנושא, את נציגי מועצת הנוער, לישיבה היום : הזמנו אבי גרובר

משיך לפעול למען קידום הנושא בקרב אני מודה למציגים ולמשתתפים. נ .לא הגיעובסוף הם  לצערי

 התלמידים וההורים. 


